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'í rI`na CTR. grcıup ceskehn pntl-
níkateleJíříhn Musky se kcın-

I -.-ceın cersna clcıhcıdla na pru-
I tlejí ružestatˇeııelíu bytes-'ehu
(lcunu 1.' ıíeıíıeckjfclí Eiražďaııech.
:stat-'líu s ıíažreııí Haus Merkur ii
url Číeclıü kupuje t-fjžnaııíıtjf ne-
meckjˇ neıncn.-'ítnstní fcıncl Patri-
žía. Částka nebyla žsˇerejnena, ale
ícjˇse garaııtcnxˇane nıíninıalní kupní
ceny-“ se při aktualııím kuržu eura
lílíží hranicí jedne ıníliartly kurun.

„`*rˇaı`íal)ilıíí cast ceny-ˇ je žžn-ˇisla
na tj-'sí najeınnehu, kterehn se pcı-
claří clcvsalıncıut u kcnmercních pru-
stcır„“ uvedla firına V tískc“.-'e žpržnfe.

ir' cısmipcıtllažnínı 133.-`tut`eııı
dume 'if sanıutnenı centru Draž-

cl'an., naprutí žnatne i-'tltınarkt Ĺia-
le1`ií,t'žnikne celkeın Il? bytů, pcıd-
žemní garaže a temeř 'Jüü ınľ ub-
clíutlních prustur 1.-` |Jžížeıııí. 5ia\.=l:ıa
in-ˇ mela lt-ij-'t rlukcíıíceıía tlu knnce
ruku EDIE“.

Firma pracuje na prujektu Haus
Merkur II ve spcílecııeın pcrtlniku
s přetlní neıneckcıu detˇelujıerskcíu
spcılecnusií Haíçufulıau.

CTTlłprnfnI1d Patrižia už pcísta-
"-.-`ila a žacatkení letcıstťıíhcí ruku
žkcılaudcn.-'ala í předchc-ží etapu
by-'tus-fehu areálu t-ˇ Dražclaneclt
s 62113-rty-ˇ a kumercní mi pı`ustuı'\_,-f
1.' |1ıríženıí. „Take rí na'-ražující.. tře-
tí a jíž prıslední etapu se lžu ln,-tj-ˇ
regístrujeníe 1.-ˇelkj'-ˇ žajeıíì, takže
jednani s glubalníıni in*cestcır\,-ˇ
nas jiste beheın leta Čekají,“ ut-'etll
Jan Hurt-ˇatlí. řetlitel realitní ılíí.--“íže
CTR gruup.

miliarda
kcírun je
minimální kupní
cena näjemníhcı
bytcwéhu
kumplesu, který

'IIV Dräžďa nech
pruclala Česká firma
CTR grcıup.

Cľlł ma 'nr Heıítecku více realit-
ních prcıjektü. Aktužılıíe stasď clùrn
se T? najeınnítní byty-' a restaura-
cí s-ˇ líauurskeııı Řežıíe. in-'ˇ kt-*einu
pak ílrma žahajila Iírm-fnž ııajeın-
níhu kuníplesu 1.-T centru Dr.-fıžcl'.an.
"i.-” arealu žkulauclcn.-fanenı na kcmci
ınínulehcı ruku je 159 lJ“j““tı'Í1, c.~lJchcıd-
ni prusturjˇ a restaurace na střeše
lítıtlut-3-`.

„říalı rnutí jetlnuhcı ž nasich draž-
ďanskj-ˇclí prcıjektü clcı nasehn dlnu-
huclcíbelícı najeníníhcı pcırtfcılia je
lcıp,íck'j-'in důsledkení [lh-ˇeržifikace
rížika a alcíkace 'ruliıelıu kapitćilu.“
řekl Hurratlí.

Hehem upl\,-1íul\j'clí í.it\,-Ť let firına
[lcıkuncila nebe flcíkcmcí 1.-' centru
lJražcl'an ternet 550 II“.-3-ftıfı. „hlektere
ž ních jsıˇne prudali nebo jeste pru-
Llarrıe hlukcn-'Ě furıdüııı, jine rcržprcı-
tlanıe pu jed nutkaclı kuııcuwj-`ıíı ku-

puj ícínı a nektere jsıne se rcıžhcıcllí
plne tr;-'lJat“'ít a dale je pruııajícnat,“
tlcídal Hun.-'atl1.

V tužeınsku je [ITH žııžınıa tí In., že
prístatila pct--'ní suiıkrnim'-ˇ nájemní
In,-ˇtcı\.“j= clünı. Prcıjekt s nëˇıžt-"ein .al-
IJertcı"-.-ˇ lłental ć'tpa1'tınents 'c Praže
na Alhertcıce funguje cıd ruku 2003.
CTR grcıup 1.-"3'*stat“lJu fiııaíıccıt-'ala
ž ulastıííclı ždrujıfi.

Dalsi ch“'a ln-tntfe knıìtjaleíts-` s více
než 5313 lıjˇtj-ˇ, ž nichž cast Iíucle na-
jenˇıních, firına stat-'í T centru slu-
t-`ensk'§-ˇch Husic.

V Praže GTI'-t žatíın tlalží najeníní
I:flyu“n-'e tluıní,--' neplánuje. Uüí.-'tí-tlenı
je tu, že není snadne sehnat 1,-'hrH:Ine
a cetícnfe tlustupne pužeılílq' pre
jej ich “In-“§,'=sta"-.-'bu„ a pak take slcıži-
tj' prcíces pcnrulcn-'ani statˇeb. CTR
prcntu \.-` Praže stat-fi líežııe lu-ftuue
tluııp,-` s ln-rty' na prutlej.


